Praktiske informationer!
Næste hold
Se opstarts datoer for de enkelte hold og tilmeld dig på www.humanta.dk.

Webshopmaster
Er du ledig, og drømmer du om at arbejde med webshop og e-handel?
Eller vil du måske starte din egen webshop?
Så er E-handel Webshopmaster lige noget for dig.

Indhold
I løbet af 6 uger, kommer vi omkring alt, hvad der er vigtigt at vide i forbindelse med
E-handel.
Uddannelse i E-handel er opdelt i forskellige blokke, med hver deres fokusområde:
Oprettelse af en webshop, økonomi & logistik, projektledelse, digital markedsføring,
analyser og jura.
Pris: kr. 19.900,Ekstra
Undervisningen udføres af faguddannede specialister, som alle har masser af
praktisk erfaring med webshop.
Alle der gennemfører Webshopmaster får gratis adgang til vidensdeling og
erfaringsudveksling i Humanta’s vidensdelingsprogram.
Der udleveres undervisningsmateriale under uddannelsen, herunder en samlemappe
til materialer og egne notater.
Vi tilbyder to timers gratis, personlig rådgivning/vejledning i jobansøgning efter
gennemført uddannelse.

Litteratur
HELP Marketingbogen, grundbogen i digital markedsføring. Kr. 874,Bogen suppleres med aktuelle artikler m.m.

Webshopmasteruddannelsen gennemføres med afsæt i akademifaget
E-handel fra akademiuddannelsen i Salg og markedsføring.
Uddannelsen gennemføres i samarbejde med Erhvervsakademi Dania,
og afsluttet eksamen i E-handel udløser 10 ECTS point.
Alle ledige kan deltage!
Få en 6 ugers selvvalgt uddannelse, der giver dig masser af vigtig, praktisk viden om E-handel og om at
drive en webshop.
Efter uddannelsen kan du blive medlem af et vidensdelingprogram helt gratis. Og hvis du er ledig, vil vi
give dig 2 timers personlig vejledning i jobsøgning oven i købet.

Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse?
Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig
uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag. Kurset
skal fremgå af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse.
Har du en længere videregående uddannelse?
Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan, du deltage på et fag fra den regionale
positivliste, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.
E-handel er på regionale positivliste i Østjylland og Vestjylland.

E-handel Webshopmaster
(10 ECTS)

Opbygning & Projektledelse
Introduktion. Hvad er e-handel? Hvor går udviklingen hen?
Hvad skal der til for at få succes?
Opsætning af Woordpress/Woocommerce webshop. Grundlæggende teknik.
Her arbejder vi praktisk med Webshoppen.
Hvad er det vigtig at tænke over i opsætning og teknik. Konkret arbejdes der med
Wordpress/WooCommerce men vi runder kort andre shopløsninger, så du får et
indblik i fordele og ulemper ved forskellige løsninger.
Projektledelse af en webshop.
Strategi og plan. Få overblik og styr på udviklingen.
Hvordan styrer du din webshop og udviklingen af den.
Styr på samarbejder, processer og logistikløsninger m.m.

Analyse & Jura
Google Analytics. Analyse og trafik
I Google Analytics kan du se hvor dine besøgende kommer fra og hvad de gør
på din hjemmeside. Ud fra data kan du ændre på din shop og igen måle virkningen
for på den måde hele tiden at optimere på hvad der virker eller ikke virker.
Jura. Persondata og handelsbetingelser
Du skal have styr på reglerne. Vi ser på handelsbetingelser, markedsføringslovgivning
og reglerne for persondata.

Digital markedsføring
Adwords/Facebook annoncering
Er de mest brugte annonceringsplatforme. Hvad kan de enkelte platforme og hvordan vi
opsætter annoncer, der får folk til at klikke.
Sociale Medier
De sociale medier bruges både til at tiltrække nye kunder men måske mere vigtigt kan de
bruges til at sikre en kundeloyalitet og dermed mersalg.
Primært fokus vil være på Facebook, Instagram og LinkedIn.
E-mail markedsføring
E-mail markedsføring er af mange betragtet som den mest effektive salgskanal.
Det handler om loyalitet, salg og mersalg.
SEO og tekst
Søgemaskineoptimeringen handler om at få vores shop og vores produkter så højt op i
søgeresultaterne som muligt. SEO er gratis markedsføring men også et område man skal
arbejde med hele tiden. Kend forskellen på profiltekst og tilbudstekst.

Økonomi & Logistik
Økonomi og bogføring i en webshop
Du vil få en indføring i simpel bogføring, brug af budget, fakturering m.m.
Lagerstyring og fakturering
Hvordan holder du økonomisk styr på dit lager?
Lær at fakturere.
Logistik og plan
Planlæg din webshop. Få styr på proces fra indkøb til fakturering.
Opsamling og vejledning
Her samler vi op på stoffet.
Der er tid til spørgsmål, evaluering og eksamensforberedelse.

